Protokoll från årsmöte den 18 april 2017
Grünewaldsalen, Konserthuset

1.

Mötets öppnande

Martin Dworén hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Martin Dworén valdes till ordförande för mötet och Margareta Risinggård till sekreterare.

3.

Mötets sammankallande

Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas före april månads utgång. Kallelse ska delges
medlemmarna minst 14 dagar i förväg.
Kallelsen till årsmötet fanns i Vänklang/mars som publicerades på föreningens hemsida den
27 mars. Vänklang skickades samma dag till medlemmar med e-post. Vänklang skickades
med vanlig post den 3 april. Mötet ansåg att årsmötet utlysts stadgeenligt.

4.

Val av justerare av årsmötets protokoll

Berit Askling och Hans Karlsson valdes att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

5.

Fastställande av dagordningen för mötet

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

6.

Föredragning av årsredovisningen

Föreningens årsredovisning för 2016 finns publicerad på föreningens hemsida. En förkortad
version av förvaltningsberättelsen fanns med i Vänklang/mars. Årsredovisningen fanns
också tillgänglig för medlemmarna vid entrén till Grünewaldsalen..
Ordföranden presenterade ett sammandrag av föreningens verksamhet under 2016.
Johan Falk presenterade resultat- och balansräkningarna samt kommenterade övrig
redovisning avseende föreningens ekonomi för 2016 jämförd med år 2015.

7.

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse undertecknad av Jens Karlsson, auktoriserad revisor Ernst & Young och
Barbro Husberg, förtroendevald revisor, lästes upp.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av
årets resultat

De redovisade resultat- och balansräkningarna för 2016 fastställdes och årsmötet beslutade
att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Årsmötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarna till 11 ledamöter plus
ordförande.

11. Val av styrelseordförande.
Enligt valberedningens förslag omvaldes Martin Dworén som styrelseordförande för 2017.

12. Val av övriga styrelseledamöter
Till ledamöter för 2017-2018 valdes enligt valberedningens förslag:
Kristina Björnerstedt (nyval)
Stefan Falk Bohman (omval)
Monika Hammar Granberg (omval)
Barbro Holmberg (nyval)
Brita Löfgren Lewin (omval)
(valda för 2016-2017)
Johan Falk
Maria Jerkland Åberg
Jan Lindman
Margareta Risinggård
Enligt föreningens stadgar ingår även konserthuschefen Stefan Forsberg och orkesterns
ordförande Peter Eriksson som ledamöter i styrelsen.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Enligt valberedningens förslag beslutade årsmötet att för 2017 välja
Jens Karlsson, Ernst&Young, som revisor
Martin Nilsson, Ernst& Young, som revisorssuppleant
Barbro Husberg som lekmannarevisor
Thomas Murray som lekmannarevisor, suppleant

14. Val av valberedning
Till valberedning för årsmötet 2018 valdes
Lotta Bjelkeborn
Ulla Magnusson (omval)
Erik Höök (nyval)

15. Fastställande av årsavgifter för 2018

Årsmötet beslutade att årsavgifterna ska vara oförändrade, 250 kronor för en medlem resp
350 kronor för två medlemmar på samma adress.

16. Verksamhetsplan för resten av 2017
Martin Dworén presenterade föreningens planerade aktiviteter under hösten.
Han uppmanade också medlemmarna att värva fler medlemmar till föreningen.

17. Övriga, före årsmötet anmälda ärenden
Inga ärenden hade anmälts

18. Mötets avslutning
Martin Dworén framförde föreningens tack till de avgående styrelseledamöterna Bo
Leander och Ulrika Wedelfors samt till Ulla Ravell, som varit adjungerad i styrelsen, för
insatser de gjort för föreningen. Han tackade också Börje Risinggård för arbetet han gjort i
valberedningen.
Martin Dworén avslutade årsmötet.
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